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Interesan legaĵon...
Interesan kaj bonan legajon petas ĉiu pli progresinta esperantisto, 

por pliriĉigi sian vorttrezoron kaj pliperfektigi sian stilon, esprimka- 
pablon.. .

Interesan kaj belan legajon bezonas ĉiuj gesamideanoj, kiuj trapa- 
ŝinte jam la kadron de la lingvostudado, serĉas ankaŭ art-ĝuon . . .

Interesan kaj enhavoriĉan legajon postulas ĉiuj poresperantaj kun- 
batalantoj, kiel pruvon de taŭgeco de nia lingvo en ĉiu sfero de la homa 
penso kaj kontraŭ la dubo de la bagateligantoj ...

lnteresan, bonan, belan, enhavoriĉan ktp. legajon petas, bezonas, po- 
stulas ĉiuj kaj jus nun, kiam elcloni Esperantajn librojn aŭ ricevi ilin 
el eksterlando estas afero malfacila, kaŭze de monmanko aŭ pro aliaj 
baroj.

Tial ni decidis fari nian eblon kaj en la nuna duobla literatura kajero 
de nia revuo prezenti al vi tri novelojn de slovaka verkisto, sam- 
ideano Julio Barĉ-lvan, en traduko de J. V. Dolinskĝ. La unua 
povas esti nomata: Historieto de cirka knabo, al kiu ne estis permesite 
home travivi sian suferon. La dua povus havi titolon: Stranga venĝo 
pro fuŝita vivo. La tria (unuafoje aperigita en la pasintjara kolekto de 
Literatura Mondo), temas pri Tragedio de grandioza kriplulo Kit Mar- 
lowe.

Krome ni alportas — en traduko de E. V. Tvarozek — noveleton 
de verkisto kaj pentristo .Janko Alexy pri Viktimo de la progreso. Por 
la sportemuloj, ni komencas publikigi serion de priskriboj pri „Touh de 
France“, la impona parto el la mondhistorio de biciklo-konkursoj: ĝia 
aŭtoro estas 1. Schoon, nia fervora kaj oferema nederlanda kunlabo- 

ranto.
Nature, el la literatura duobla nurnero devis elfali ĉiuj aktualajoj, 

la naturscienca artikolo de nia franca kunlaboranto M. Cezar, enkon- 
d.uko de samideano Martin Benka pri la slovaka artpentro kaj ĝia evoluo 
ktp., tamen vi retrovos ilin en la sekvaj numeroj, en kiuj ni aperigos 
multajn aliajn interesajn artikolojn kaj novelojn de niaj en-kaj ekster- 
landaj aŭtoroj.
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Ni petas ĉiun nian leganton: bonvolu informi pri nia intenco ĉiujn 
viajn amikojn kaj korespondantojn, instigante ilin aboni nian revuon. 
Nur al tiuj, kiuj ju pli frue ordigos la abonon, ni povos garantii la live- 
radon de pluaj numeroj.

Sur la lasta paĝo vi trovos la liston de niaj eksterlandaj perantoj. 
Ankaŭ via korespondanto en ĈSR povus aboni nian revuon por vi. ‘ 
Aŭ vi povus rekte sendi al la redakcio egalvalorajn librojn — sed nur 
esperantlingvajn!

Ĉi tiu duobla kajero estas ricevebla ankaŭ memstare kontraŭ 3 rkp. 
internaciaj aŭ egalvaloro ĉe ni aŭ ĉe niaj landaj perantoj.

Ni esperplene atendas vian kunlaboron kaj samideanan interhelpon.
*

Esperantisto Slovaka,
T. S. MARTIN, ĈSR — Slovaklo.

Julio Barĉ-Ivan:

TRI NOVELOJ
Cirko

Sur vizaĝo, ŝirita de doloro, subite disverŝiĝis kvieto. Ŝi estis jam sen- 
mova, kvazaŭ el blanka marmoro skulptita, mistera, fora.

Tiuj, kiuj ĉirkaŭstaris ŝin — la cirkestro, Marianna kun la edzo, 
Longegulo, Arlekeno kaj la ponio Jimmv — mallevis la okulojn. En ili 
ekvoĉis la doloro pro la mizero, kiu rikanis ĉirkaŭe, doloro sentata ĉiam, 
kiam en ilian vivon venis ideto aŭ foriris plenaĝulo, malvenkinta en la 
vivo. Ankaŭ en ili ridetis la sama morto, ili sciis, ke sian lukton ili finos 
simile al tiu de Ruĝa Susy ie sur la ŝoseo, forei de helpo aŭ en fremda 
urbo, kie ne estos por ili kompato kaj ne renkontos rigardon sen mal- 
estimo, ili sciiis kun klara konscio, ke ilin sufokos same fantoma paro- 
ksismo, kia finis pri ŝi, nun jam kvieta kaj silenta.

Kiel ŝi timis, ke ŝi mortos soleca. Kaj la Longegulo ĉe tiu ĉi reme- 
moro viŝis per mallerta mano larmon el la okulo. Ŝi timis la morton en 
la cirka veturilo. Ŝi timis, ke ĝi venos al ŝi ĝuste tiam, kiam la ialiaj 
en brilo de lumo estos ravantaj la publikon per sia duba arto. Tial oni 
portadis ŝin kun lito malantaŭ la kurtenon, de kie ŝi povis rigardsekvi 
la prezentadon, rigardi tra la fendo ponion Jimmy, kies patrino porta- 
dis ŝin en briletanta vesto de artrajdistino, kaj, vidi la piramidon sur 
kies pinto estis staranta ŝia filo.
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la lito ankoraŭ silente. Li atendis, ke leviĝos la kapo, tiel strange kvieta, 
kaj sur la senmova vizaĝO' aperos rideto, kiu ĉiam estis lia rekompenco,
lia ĝojo, ĉio, kion li povis ricevi de sia. patrino. Li ne konis la vivbelecon 
de la infanoj lin alridetantaj en la cirko, kiam li faris transka.piĝojn kaj 
pelludadis kun la Arlekeno. Li prenis sian parton el doloro ec ĝojo de la 
plenkreskuloj kun kiuj li vivis pro la belo de freneza kaj malestimata 
cirka vivo, plena de pompo kaj sorĉaj momentoj, kiu senigis lin pri la 
infaneco kaj igis lin nura programero de vespera prezentado. Kaj nun 
li staris ĉi tie kun timiga doloro en la. koro, rigardis la aliajn, kiel 
serioze unu post la. alia. ili alpaŝis la mortintinon kaj kisis ŝin je frunto 
por forpaŝi en la fonon kaj lasi lin sola stari ĉe la lito, sur kiu senmove 
kuŝis lia patrino. Kaji la Etulo, eĉ se li trapasis la fajron de suferado 
kaj provoj, kun kiuj la vivo instruis lin lukti jam kiel knabon, li sentis, 
ke antaŭ li faŭkas abismo, ke li pli timas rigardi en ties fundon ol rigardi 
de sur la piramido ka.j ke li ne povas venki la doloron, kiu kunpremis 
lian koron kaj diris al li senkompate, ke li restis soleca.

Li ĵetis sin al la malvarmiĝanta korpo de sia. patrino. La ceteraj plu- 
staris ĉi tie, frostiĝite pro la rigardo al la ploranta knabo, kun larmoj 
en la okuloj. Ili ekamis lin, kvankam li ne apartenis al la cirkestrai fa- 
milio. Lian patron oni ne konis kaj sciis nur, ke lian patrinon inter ilin 
alkondukis la trompiĝo pri granda amo. Do propre oni dankis la knabon 
pro tio, ke Ruĝa Susy, spektaklo de pli grandajl trupoj, aliĝis al ili eĉ 
por la sunplenaj tagoj de sia vivo, kiam programfrunte kun' ŝia prezen- 
tado oni povis halti eĉ en urboj sen timo, ke pri ili estos scivola nur la 
antaŭurba publiko. Kaj ĉi tagojn oni ne forgesis eĉ tiam, kiam Susv pro 
la malsano, kontraŭ kiu ŝi vane luktis, estis por la trupo nur ŝarĝo. Ce- 
tere tiam la Etulo, lerta en akrobataĵoj eĉ kiel kunulo de Arlekeno en 
ŝercaj scenoj inter la unuopaj programeroj jam kompensis tion, kio ŝi 
estis. por la trupo.

— Kio estas farenda? — kamarado demandis kamaradon. „Oni ne 
povas ŝin lasi ĉi tie,“ flustris la Longegulo.

— Sed kiel vi forportos ŝin? — rediris la cirkestro. „Ekstere estas 
homamaso.“

La ruĝa kurteno, malantaŭ kiu kolektiĝadis la publiko al la vespera 
prezentado, ekoscedis al ili enuige, abomene, kiel devo ilin atendanta.

— Kaj kion fari pri li? Pri la knabo? Ja. li ne povas sursceniĝi!
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— Li devas. Akrobataĵoj estas la plej bona programero kaj la Arleke- 
non oni ne povas lasi sen kunulo.

— Homo, — ekkriegis la Longegulo. — Ja mortis al li la patrino.
La cirkestro altiris lin al la kurteno.
— Ĉu al tiuj ĉi mi redonu la monon por la biletoj, aŭ mi vidigu al ili 

mizeran programon, por ke ili mokfajfu min? Volonte mi malsatus an- 
koraŭ du tagojn. Sed la ĉevaloj devas ricevi furaĝon.

Tio estis la plej konvinka argumento. Ĉiuj eksilentis, rekonante, ke la 
cirkestro pravas. Ili interkonsentis pri tio, ke oni ne venigos kuraciston 
kaj pri la mortokazo raportos nur matene. Marianna alportis blankan 
tukegon kaj kovris per ĝi Susy’n. Poste ŝi premis al si la knabeton kaj 
kisis lin.

A. •

— Vi ludos, ĉu, Etulo? Rigardu, ankaŭ panjo estos ankoraŭ ĉi tie. 
Lastafoje ŝi alrigardos vin.

La knabo je momento ĉesis plori, sed ne estis jam tempo ĝisatendi 
lian respondon. La gurdo, kiu anstataŭis orkestron, ekludis la enkondu- 
kan marŝkanton. La prezentado komenciĝis. Sed la knabo sentas, ke ĉio 
lin rigardas. Eĉ la cirkestro, staranta en eluzita frako antaŭ la kurteno 
kaj sin preparanta elpaŝi antaŭ la publikon post la enkonduka marŝ- 
kanto. La duan programeron post la ĉevaldresado prezentos li kun la 
Arlekeno. Li viŝis la larmojn. Marianna premis poŝtuketon al lia nazo, 
alpalpebrumante la cirkestron. Ŝajnas, ke ĉio estas en ordo.

La cirkestro jam paroladas al la publiko. La Arlekeno alpaŝis la kna- 
bon kaj prenis lin ĉe maneto. Kaj doloro estis denove en ĉies rigardoj, 
doloro kaj konscio pri senmezura mizero, kiu devigis ilin tiel kruele 
rompi la koron de la knabo. Sed kio okazas kun li? Oni rigardas lin kun 
teruro. La Etulo ridetas. Liaj okuloj ankoraŭ fiksrigardas la blankan 
tukegon, kovrantan la patrinon, sed li ridetas. Strangas la penso, kiu 
elsorĉis al lia vizaĝo vere ruzan rideton. La Etulo pensas pri tio, ke — 
kiam li ekpetolos kun la Arlekeno — pa.njo leviĝos, alrigardos lin kaj 
kiam li revenos post sia programero malantaŭ la kurtenon, ŝi aplaŭdos 
lin. Kaj li kredas tion, kaj kredas tiel forte, ke li estus preta pugnobati 
la vizaĝon de tiu, kiu volus forpeli liajn rideton kaj feliĉon per kiu 
denove pleniĝas lia koro.

— Venu! — flustras la Arlekeno.
La lumo lin iom embarasas. Sed li tuj rekonsciiĝas. Kaj jam fajreras 

la kutima cirka spriteco, flugas ŝercoj kaj la publiko ridas. La Etulo 
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faras transkapiĝojn, ellokajn saltojn kaj malicridetas al la Arlekeno. 
Tiu klopodas imiti lin. Liaj groteskaj movoj, malespera mallerteco el- 
vokas ĉie gajecon. Estas bone, oni trankviliĝis malantaŭ la kurteno. 
La programero refiniĝas per rido. La. Arlekeno pensas, ke la Etulo lin 
atentas. Li streĉas la fortojn por fari imite salton. Sed li falas sur la 
sidvangojn kaj la. ridego fortiĝas pro la trompiĝa rigardo per kiu li kon- 
statas, ke la Etulo foras jam delonge.

Tiu staras antaŭ la. lito de la. pa.trino. Neniu scias, kion li pensas, sed 
la okuloj larmas vidante, ke li levas la tukegon. Ne, ŝi ne ellitiĝis. Ŝi 
havas ĝuste tiele fermitajn okulojn kiel anta.ŭe. Kaj ŝi estas malvarma. 
Eĉ la mano, kiu antaŭe estis tiel varmega. Dio, ŝi estas tamen . . .

Finiĝas la. programero kun ponio Jimmv kaj specimeno el la ĵong- 
lista arto de Longegulo. Ka.j li staras, staras kaj rigardas la malvarman 
blankan vizaĝon. La Longegulo lin delikate tuŝas. Li sentas tion, sed 
ne moviĝas. Li aŭdas petan voĉon.

— Etulo, ni iras . . .
Li tion scias, sed kiel iri, kiam ne plu estas espero. Kiel iri, kiel vidigi 

sin, kiel alrideti la homojn kaj riverenci pro la aplaŭdo,kiam panjo tion 
ne vidas? Kiam ŝi ne apertas jam la okulojn, kiam ŝi estas malvarma, 
morta.. .. Kial?

—- Ci, — li forte kaptas la grandegan manon de la Longegulo. — Ĉu 
ci pensas, ke la patrino min vidas?

— Ŝi vidas, — respondis la Longegulo. — Ŝi vidas . . .
Ili do iras. De malantaŭ la kurteno ilin rigardas streĉitaj okuloj. La 

plej malfacila akrobata programero. La eturba publiko, nekutimiĝinta 
al eksterordinara prezento, dekomence entuziasme aplaŭdas. Gi ne scias, 
kiel tremas la koroj de la akrobatoj ĝin surprizantaj per aŭdaco. La 
Longegulo kaj Etulo meritas la aplaŭdon. lli brile sukcesis pri sia pro- 
gramero. Oni multe aplaŭdas precipe la Etulon. Li dankas, sed ne ride- 
tas. Li pensas pri panjo.

Malantaŭ la kurteno lin kaptas Marianna kaj kisas.
— Bonege,. Etulo!
Sed li elŝiras sin el la brakoj kaj kuras al la patrino. Ne, ŝi ne apertis 

la okulojn. Ĉio finiĝis. Ŝi mortis.
Kaj nur nun lin ekregas la ploro. La ceteraj scias, ke ili vane grupiĝas 

ĉirkaŭ lin kaj vane karesas per pezaj manoj la malsupren klinitan kapeton. 
Li devas sin elplori, kaj tio daŭros longe. Tiel senespere oni ploras nur 
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unufoje en la vivo. Sed kio estos pri la sekva programero? Li havas 
ankoraŭ scenon kun la Arlekeno. Stultan kaj krudan. Oni ne povas ja 
ĝin ellasi. Dum la sceno oni preparas la sekvan programeron.

— Etulo, vi devas, — oni diras al li. — Ja nur ankoraŭ ĉi-foje, vi 
scias.. .

La rigardo, per kiu li respondas, tranĉas la korojn.
— Prefere anoncu paŭzon, — krias la. Longegulo.
— La publiko estas en bolo, — respondas la cirkestro. — Ni devas 

daŭrigi!
Kaj efektive aŭdiĝas aplaŭdego, kiam eniras la eta akrobato kaj post 

li la stumblanta Arlekeno. La programero estas bazita ree je mallerto 
de la Arlekeno. La Etulo vidigas kun miriga facileco artifikojn kaj akro- 
bataĵojn, kiujn la Arlekeno estas imitonta. Se li malsukcesos, la Etulo 
povos lin piedbati. La publiko, aŭskultanta la kondiĉojn de la veto, 
ridas anticipe. Sed la Etulo staras kun pala vizaĝo sin detenante por 
ne ekploregi. Kaj la Arlekeno scias, ke tiu ĉi programero ne sukcesos 
tiel facile kiel la ceteraj.

La sceno, dediĉita al la publiko sin premeganta sur la starlokoj, estis 
finiĝonta per propono de la Arlekeno, ke post la sensukcesaj provoj li 
provos imiti la Etulon malantaŭ ties dorso. La estimata publiko estis 
atestonta, ke la Arlekeno sukcesis, poste la Arlekeno, kvankam li estas 
terenfalinta, rapide stariĝas, piedbatas la Etulon kaj malaperas.

Ili komencis do. Komence la piedbatojn estis ricevonta la Arlekeno. 
Li atendis je ili kun movo neallasanta miskomprenon. Sed vane. La 
Etulo lin ne piedbatis.

— Venu elen, — eksiblis la Longegulo malantaŭ la kurteno.
Sed la Arlekeno malobeis. Komencinte ili devas do ion vidigi. Kiam 

la. Etulo lin ne piedbatis, li alkriis la publikon:
— Li volas esti kompatema. Li pensas, ke li havos okazon piedbati 

min alifoje. Sed mi montros al li!
Kaj la rido, kiu trompiĝe eksilentis kiam la Etulo ne daŭrigis, eksplo- 

dis denove plenforte.
La knabo rekonsciiĝis post tiu ĉi minaco kaj montris ree artifikon. 

La Arlekeno povis plu daŭrigi. En dek diversaj ŝanĝiĝoj li provis imiti 
lin kun rutino kaj sperto de maljuna cirka burleskulo, ĝis spiregante li 
haltis ridon ne aŭdinte. Kaj nun li sciis, ke la afero ne plu estas daŭri- 
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gebla. Li ekstaris do antaŭ la Etulo kaj kun espero savi la situacion 
kriis en ties orelon:

— Ĉu ĝi estis bona?
La Etulo havis larmojn en la okuloj. Sed la Arlekeno turniĝis al la 

publiko kaj ekkriis:
— Li diras,. ke ĝi estis bona!
Kaj li denove alkriis la Etulon:
— Ĉu ĝi estis pli bona ol la via?
La Etulo alrigardis lin tiel, ke li devis forturni la kapon.
— Li diras, ke ĝi estis pli bona, — alridis la Arlekeno la publikon.
Kaj nun devis sekvi la. finiĝo. La Arlekeno ŝveligis la ventron, pre- 

teriris kelkfoje la Etulon per ridindaj, balanciĝaj paŝoj — la publiko 
ridegis denove — ĝis li haltis kaj deklaris solene:

— Do vin piedbatos mi!
— Atenton, — li flustris kaj piedbatis.
La Etulo samtempe ne saltleviĝis, kiel li estis tion faranta, por ke la 

piedo tuŝu lin nur ŝajne. La Etulo tiumomente pensis pri io alia. Li 
pensis pri sia patrino, kiu ankoraŭ antaŭhieraŭ en vilaĝeto, kie ili haltis, 
lin kisis post sceno kun la Longegulo.

— Belege vi tion scias, Etulo! Dio vin helpu, — ŝi flustris kaj rekisis 
lin. Tio estis stranga, ĉar la patrino lin ne kisadis. Ŝi diris foje al li, ke 
li estas jam granda je tio. Kaj li tiom sopiris pri ĝi.. . Tiom sopiris. 
Kaj nun jam vane. La patrino lin jam ne kisos ... Neniam.

Tiumomente trafis lin la piedo de la Arlekeno. Kaj li terenfalis. Estis 
strange, ke nur ie-tie aŭdiĝis rido. Iuj nekomprene nur rigardis la tris- 
tan duopon, kiu povus pli facile veki kompaton ol iun ridigi. Eĉ la Ar- 
lekeno haltis. Haltis la fuŝpaŝaj piedoj kaj la gaje svingaj manoj sinkis. 
Li sciis, ke li vundis la knabon. Kaj kun la ceteraj li estis aŭskultanta 
lian ploregon de sovaĝaj, senkatenitaj doloro kaj malespero ...

— Patrino .. . Panjo ...
ĉi estis ĝena. Precipe por tiuj, kiuj tremis malantaŭ la kurteno. La 

publikon ĝi ŝancelis. Ĉu ĝi apartenas al la sceno? — demandis unuj la 
aliajn kaj kun malagrabla sento ili moviĝadis sur la seĝoj. Sed la knabo 
ploris plu, kvazaŭ li ne volus ĉesi kaj oni vidis kun teruro, ke eĉ la Ar- 
lekeno sin klinas al li. Kaj tio ne estis movo de cirkano, sed tiu de homo 
suferanta kun sia eta frato. Ne, tio jam ne estas cirko. Gi estas la vivo.
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— Kio okazis al la knabo? Pro kio li ploras? — ekparolis iu el la 
publiko.

Kvazaŭ oni estus ekbruliginta fajron. La publiko ekmovis sin. Kaj 
post momento ŝutiĝas novaj ekkrioj:

— Klarigu, kio okazis al la knabo!
Preskaŭ tuta publiko staras kaj nerve postulas respondon. La pli ar- 

daj sursaltis la seĝojn kaj kriegas jam ĉiuj:
— Oni batas, turmentas lin! — krias ia dikventra onklo.
— Oni ne donas al li manĝon! — pepkrias onklino en la tria vico. Kaj 

jen estas tie jam eĉ la cirkestro por esti iu al insultado. Li mansignas al la 
Arlekeno kaj tiu surbrake elen portas la knabon. Poste li petas silenton.

La Etulo nenion vidas el tio, kio okazas ekstere. Li eĉ ne volas tion 
vidi. La larmoj ankoraŭ fluas, sed li sidas sur la genuo de Longegulo 
kaj sentas, kiel tiu karesas lin.

— Ploru, Etulo! Ploru ...
Kaj estas tiel bone alpremiĝi al la Longegulo kaj plori, alpreminte 

la kapon al lia larĝa brusto, kaj pensi pri nenio.
Ekstere eksilentas la tumulto. La publiko estas foriranta. La kurteno 

malfermiĝas. Eniras pliaĝa sinjorino kaj kelke da sinjoroj. La cirkestro 
turniĝadas ĉirkaŭ ili. La urbestrino, urbestro kaj kelkaj eminentuloj de 
la urbo venis rigardi la etan akrobaton, kies patrino estas mortinta 
hodiaŭ. Ili rigardas kaj admiras lin kvazaŭ ian etan strangan besteton 
kaj ion interflustras. Li forturnas sin de ili, kvankam li scias, ke oni pa- 
rolas pri li. Kaj li ne vidas ĉi tie la patrinon. Kie ŝi estas, li subite ek- 
ploras. Kaj li elŝiras sin el la brakoj de Longegulo kaj kuras. Li trovas 
ŝin en la veturilo. Kaj sin jetas al la planko antaŭ la lito.

*
La sekvan vesperon post la entombigo de Ruĝa Susv ili denove ek- 

vojaĝis. Nur la rondo, ŝutkovrita per segaĵo, restis post ili kaj en la 
tombejangulo freŝa tombo.

La Etulo sidis ĉe la Longegulo, kiu koĉeris de la, unua veturilo. Ili 
jam malproksimis de la homoj, eksterurbe sur blanka ŝoseo, prilumita 
de la luno, kaj de ambaŭ flankoj arboj susuris kanton al ili ambaŭ 
konatan. La Longegulo ĵus bruligis al si pipon kaj la knabo premiĝis 
al li. Paco sidis sur lia vizaĝo, paco estis ĉie ĉi tie. Paco estis ankaŭ en 
la rigardo de Longegulo, fiksita al la firmamento, al miloj da brilantaj 
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steloj. Eble Tiu, kiu tie loĝas, helpos al la knabo renkonti en la vivo tian 
grandan amon, kiu venkos la malamon en lia koro. Malamon kontraŭ 
la mondo,. kiu malebligis al li home suferi, kiu volis, ke li estu cirkano 
eĉ tiam, kiam estis ĵus morta lia patrino.

Barbara
Ŝi supreniris malrapide laŭ la ŝtuparo. Kelkfoje ŝi devis eĉ halti, ekri- 

pozi silente, maljunece por povi denove pasi kelkajn ŝtupojn. Ŝi ne 
iradis ĉi-loken. Tio estis nur mansardo, modesta ĉambreto de ilia servist- 
ino Barbara. Ĉi tie regis Barbara kaj la kelkaj sekaj kaj dornaj kaktoj 
ĉe la balustrado apartenis al ŝia regno.

Ŝi eĉ nun ne estus alveninta. Sed estas jam la deka kaj Barbara sin ne 
aŭdigas. De iu tempo ŝi ripozadas pli ol kutime. Barbara maljuniĝadis 
kaji ĉi fakton oni akceptis kun komprenemo kiel memkompreneblaĵon. 
Sed ankaŭ ĉi-maniere je la sepa ŝi estis ĉiam en la kuirejo. Strange, ŝi 
ekspiris, sed ŝi ne kuraĝis koleri. Ŝi havis malfortan koron.

Frapinte la pordon, ŝi ne ricevis respondon.
— Barbara, — ŝi ekkriis pepe. — Ĉu vi ankoraŭ dormas?
Barbara ne respondis. Ŝi do ekpuŝis la. pordon kaj jen, ĝi kun fajna 

knaro malfermiĝis. Ŝi eniris.
Ŝia spiro haltis. Barbara. kuŝis streĉite sur la lito. Tiele, kvazaŭ ŝi 

ankoraŭ dormus. Sur ŝia vizaĝo kuŝis trankvilo. Ŝiaj egaligitaj trajtoj, ri- 
goraj eĉ nun kiel dumvive, iom mildiĝis. Barbara, kiun ŝi vidadis ĉirkaŭ- 
itan de ilaroj, estis ĉi-momente io etera, delikatega, kvazaŭ ŝi estus 
forvaporiĝonta kiel nebulo kaj kuniĝonta kun foraĵoj.

Ŝi do mortis. Metinte la manon al la koro ŝi paŝis pli proksimen al ŝi. 
Ŝi ektuŝis ŝian manon. Gi estis malvarma.

Silente ŝi eksidis sur la seĝon ĉe la lito. Poste ŝi premfermis ŝiajn 
okulojn. Eble ŝi povus alvoki la filinon. Ne. Momenton ŝi restos sola kun 
Barbara, kiu jam ne ekzistas. Estus bone preĝi. Ŝi kunfingris la manojn.

Ventege alrapidis la rememoroj Ŝi subite vidis la nun silentan palanBar- 
bara’n sur la bienego de sia patro. Ĉiu angulo plenis de ŝiaj krio, rido 
kaj junecaj beloj. Ŝi, la dorlotata pala filineto de sinjoro grandbienulo, 
enviis al la vivbola knabino eble ĉiun movon per kiu ŝi malkaŝe kon- 
fesis siajn sopirojn; ŝi enviis ŝian koketan rigardon, ŝian balancigan 
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irmanieron, unuvorte ĉion, kio sur propra vizaĝo ne darfis ekbruligi la 
ruĝan rozon de pasio.

La diferenco inter ili estis dek jaroj. Barbara estis jam pli ol dudek- 
jara kaj ankoraŭ needziniĝonta. Onidire ŝi liavis amaton. Ŝi atendis je 
li, ĝis kiam li revenos de militservo, ŝi atendis fidele kaj stulte, je kio 
kapablas nur vilaĝa knabino, kaj ŝi kredis la sanktecon de liaj postgarb- 
ejaj promesoj, kion povas kredi nur tiaj Barbara’j.

Li revenis, sed pri Barbara li malatentis. Post tri semajnoj li havis 
edziĝanoncojn, sed ne kun Barbara. Ordinara vilaĝa tragedio. Malriĉa, 
junulo pro riĉa knabino forlasas la, malriĉan amatinon. Ŝi revenis pala 
el la preĝejo simile al ceteraj forlasitaj amatinoj. Sed ŝi ja ne scipovis 
forgesi kaj eĉ poste ŝi ne interesiĝis pri alia junulo. Ŝi ridetis ankoraŭ, 
sed silente, triste. Kiel ŝi ne scipovis kaŝi sian pasian amon, same ŝi ne 
kaŝis eĉ la doloron.

Kaj ŝin volis ja multaj. Inter aliaj eĉ bonaj mastroj. Sed Barbara estis 
jam malamanta la homojn kaj la mondon. Ŝi malamis la vilaĝan vivon 
eĉ sin mem pro tio, ke ŝi povis ĉiutage postrigardi sian malfidelan ama- 
ton, irantan kun la edzino al la kamparo. Ŝi ĝojis kiam la mastra filino 
edziniĝis, kaj ŝi povis iri kun la geedzoj en la urbon.

Ĉi tie ŝi ankoraŭ plisilentiĝis. Ŝi estis modesta kaj humila. Oni nur 
malofte aŭdis ŝian voĉon. Ŝi laboradis obeeme kiel maŝino. Post paso de 
unu jaro ŝi demetis siajn naŭ jupojn kaj komencis sin vesti sinjorece. 
Ŝi adiaŭis la vilaĝon poreterne. Ŝi forĵetis ĝin de si.

La vivo estis ŝin al io dolore kaj amare instruinta: ŝati la monon. 
Pri ŝia feliĉo decidis tio, ke ŝi estis malriĉa. Havi monon estas feliĉo. 
Barbara sentis tion tiel forte, kiel la malamon en sia koro. kiel la mal- 
benon de sia fuŝita vivo. Ŝi devas esti riĉa, ĉi penso eknestis en ŝia 
kapo. Jes, ŝi devas esti. Ja ĉio forpasas, la amo, eĉ tiu eterna, sed la 
mono restos. Kaj feliĉa estos ĉiam nur tiu, kiu ĝin havos. Ĉiun kronon, 
kiun ŝi ricevis de gastoj, ŝi deponis en banko kun sia salajro. Ju pli da 
kronoj ŝi havos, des pli da feliĉo ŝi aĉetos por si. Ŝi portadis la eluzitajn 
vestojn de sia sinjorino kaj ŝi ne hontis pro ili. Alie nenio 
ŝia vivo.

Duonjaron antaŭ la milito ŝi elbankigis la deponitan 
patro de la sinjorino, ŝarĝita de ŝuldoj, ekridis malestime,
Barbara aĉetis por si kampon nefore de la urbo. Sed Barbara silentis.

Ŝi silentis dum la tuta milito, eĉ tiam, kiam la patrO' de la sinjorino 

enŝanĝiĝis

nionon. 
aŭdinte,

La 
ke
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mortis kaj la grandbieno pro egaj ŝuldoj venis je aŭkcio. La sinjorino 
ricevis el ĝi nur kelkmilojn da kronoj, kiuj estis por ŝi tre bezonaj. Ŝia 
edzo, bankdirektoro, kiu vivis kaj reprezentis propre el „brilegaj en- 
spezoj“ de la grandbieno — falis en la milito. Barbara silentis obstine 
kaj mala.me eĉ nun, kiam por la grandaj pretendoj de la sinjorino kaj 
ties filino restis nur la mizera pensio, sufiĉa je vegetado kaj ne je vivo, 
je kiu ili estis alkutimiĝintaj.

En la postmilita konjunkturo Barbara vendis la kainpon. La urbo, 
centro de kamparana regiono, komencis riĉiĝi, ĝi kreskis kaj vastiĝis 
belege. Sur la grundoj de Barbara elkreskis vilaoj, oficistaj dometoj en 
stranga harmonio kun ŝiaj konscio kaj nombro da ridetoj. Ŝi denove 
deponis la monon en la banko. Sed kiom, tion sciis neniu. La najbaroj 
flustris pri sumoj kapturnaj, vekantaj respekton kaj envion. Kaj ĉi- 
tempe Barbara. ŝanĝiĝis.

Ja, ne subite. La procedo estis lanta. Jaroj forflugis super ŝi, jam 
longe ŝi pasis la kvindekon kaj ŝi ankoraŭ ne respondis al si la deman- 
don: kion ŝi aĉetos por si por sia mono. Ŝi sopiris pri feliĉo. Ŝi ĝin volis 
havi. Sed la sopirojn de junaĝo forportis la tempo. Amo, familia vivo, 
ĉio-ĉio troviĝas en neatingeblaj foraĵoj. Ŝi malfruis sian feliĉon dum 
akirado de mono, ŝia vivo restos seka tero, mizera novalo, ĉar ĝin ne- 
niam pluvhumidigis beno. Ĉu jene ŝi vivu? Ja ŝi estas 
Kvankam por sia mono ŝi povus esti sinjorino eĉ tie, 
servis.

nur servistino. 
kie ŝi ĝis nun

Kaj tiele perdiĝis la humileco de Barbara, intensiĝis ŝiaj vortoj kaj 
kreskis la konvinko, ke en tiu ĉi domo ŝi devas transpreni la komandon. 
Kiam foje la sinjorino venis en la kuirejon kaj ĵus donis al ŝi neeviteblan 
instrukcion pri la dimanĉa lumborostaĵo, ŝi ekgrumblis kolere:

— Tion mi scias pli bone.
— Sed, Barbara, — kun miro ekkriis la sinjorino. — Kion vi permesas 

al vi? Kiel vi parolas al mi?
— Kiel la beko kreskis al mi, — ŝi respondis krude kaj lakone.
La sinjorino konsterniĝis. Sed eĉ vorton ŝi ne diris. Kaj post momento 

Barbara ekvorttorentis:
— Rigardu, moŝta sinjorino. Kial ni ludu komedion? Mi ne devas 

,resti ĉi tie, mi ja havas vivrimedojn. Sed mi vin iel amas. Mi restus. Se ...
Ĉi-momente ŝi ekhontis. Eble tamen estas multe, kion ŝi volas. Sed 

la sinjorino urĝigis la daŭrigon. Kaj la afero evidentiĝis.
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— Se vi ne konsiderus min kiel servistinon. Se en la domo ankaŭ 
mi havus vorton, kvazaŭ mi estus al vi apartenanta. Ve, — ŝi ekruĝis 
subite, — mi eĉ ne scias kiel tion diri...

Ŝi ekkomprenis ŝin. Sed tio estas absurda penso. Ja eble ŝi ne sidigos 
sian servistinon al sia tablo.

— Kaj mi pensis tiel, — ŝi moliĝis kaj larmo aperis en ŝia okulo, — 
ke mi parencojn ne havas kaj la monon, kiun mi estas ŝparinta, mi ne 
donos al iu fremda. Sed mi donus ĝin al fraŭlino Klotilnjo. Kaj da ĝi 
estas multe. Nur . . .

Post momento la sinjorino eliris el la kuirejo. Post mallonga interkon- 
siliĝo kun la filino pri la nekaŝataj sopiroj de Barbara ŝi sciigis Barba- 
ra’n, ke oni akceptas ŝian proponon. Barbara iĝos familianino. Ŝi tion 
meritas ja post multjara oferema laborado.

Barbara estis senmezure feliĉa. Ekde tiu tempo ŝi regis la domon. 
Ŝi laboris tiel konscience kiel antaŭe, sed neniu rajtis sin miksi en ŝian 
laboron. Kaj posttagmeze, fininte sian laboron, ŝi eksidis en la salono 
por pridiskuti ĉiujn problemojn de ilia monotona vivo. Ŝi kutimiĝis al 
tio kaj la salonon ŝi ne forlasis eĉ tiam, kiam venis gastoj. Ŝi eĉ bon- 
venigis ilin prezentante al ili la manon. Tio estis ofte tre ĝena. Okazis, 
ke Barbara, parade vestita, bonvenigis nekonatan gaston kaj la gasto 
mankisis al ŝi en konvinko, ke li parolas kun la dommastrino. „Neaŭdita 
afero,“ indignis la sinjorino, sed Barbara dum semajno brilis pro feliĉo, 
ke ŝi estas nek pli malbela nek malpli eleganta ol ŝia sinjorino.

La amikoj de la familio sciiĝis pri la sekreto ĉirkaŭ la. kariero 
de Barbara kaj ĉesis ilin vizitadi. Persistis nur la fidelaj, kiujn ne ti- 
migis la nekonvenaj rimarkoj de Barbara nek ŝiaj ĉeesto kaj maniaj 
sopiroj. Estis pli malbone, ke Barbara komencis miksiĝi eĉ en la. intimaj 
aferoj de la familio, ŝi kritikis gastojn, kalumniis la amikinojn de 
sinjorino kaj pri iu el ili ŝi rekte diris, ke tiun fieraĉan virinaĉon ŝi 
vidi ne volas.

la 
eĉ

Kion oni povis fari? Nur toleri kaj atendi. Je kio? Nu je morto de 
Barbara. La dommastrino eĉ ne volis memkomprenebligi al si ĉi tion 
kaj forpuŝis ĉiun penson, kiu atentigis ŝin je tiu atendo. Sed Barbara 
estis forta, malsanrezista kaj dura kiel la surmontaj kverkoj super ŝia 
naskiĝloko. Ŝi sciis jam eĉ rideti kaj ĝoji pri la vivo kiel homo, kiu 
post longa serĉado kaj dubo ekkonis sian valoron kaj trovis sia.n feliĉon.

La sinjorino kaj ties filino sentis, ke ili longe ne eltenos rigardi Barba- 
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ra’n en la rolo de familianino. lli havis la promeson pri la mono de 
Barbara, sed ili pagis kare por ĝi. Ja. tio' estis preskaŭ revolucio, kion 
faris Barbara. Ŝi malkonstruis la malnovajn murojn inter si kaj la sinjo- 
rinoj kaj stariĝis je sama nivelo kun ili. Ĉi tio ne estis longe tolerebla. 
KarambolO' estis neevitebla.

Klotilda ĵus estis edziniĝonta. Pri ŝi kandidatis oficisto kun altlerneja 
klereco, homo honesta, sed Barbara verdiktis, ke li estas almozulo. Kaj 
kiam Klotilda sin defendis, ŝi finis la aferon per senkompata rimarko: 
„Nu, kial ne povus la fraŭlineto edziniĝi al almozulo, se ĉiu-kaze 
ŝi heredos miajn milojn?“

Tiam ŝi volis ŝin elĵeti. Tuj. Ŝi paku siajn kofrojn kaj rapidu el la 
domo. Sed ŝi silentis. Kvietigis ŝin la espero,, ke Barbara tamen helpos 
al ili. Klotilda elkuris plorante. La sinjorino malkviete rigardis al la 
vizaĝo de Barbara, kvazaŭ ŝi eĉ ne rimarkus la triumfan rideton sur ĝi.

Iun vesperon, kiam Klotilda estis jam dormanta, ŝi vizitis sekrete 
Barbara’n en la kuirejo. Ĝi estis ja vojo malfacila kaj tro granda la 
peto, kiu ŝin alkondukis al Barbara. Sed temis pri la feliĉo de ŝia 
filino. Vane ŝin malkonsilis la humiligo, kion ŝi antaŭvidis, vanis la 
amara sento, ke ŝi volas almozpeti de sia servistino. Ŝi iris. Eble ŝi 
konsideris heroeco tion, kion ŝi estis faronta.

Sed Barbara ja ne havis komprenemon por la afero.
— Eĉ heleron mi ne donos, — ŝi ekkriis furioze. — Eĉ ne unu el la 

heleroj, kiujn mi ŝparis sangŝvite, dum vi amuzadis vin kaj laĉigis de 
mi viajn botetojn. Mi ne donos,. ĉar mi ne volas. Ni estas nun egalaj 
en ĉio. Kiam mi mortos, vi povos ilin elĵeti eĉ tra la fenestro.

Ŝi ŝancelis elirinte el la kuirejo. Ŝi ploregis longe en la nokton pro 
la lastaj vortoj de Barbara: „Ho, senigi min pri la mono kaj poste min 
elĵeti sur la straton? Tion ne!“

Do ne. Se nenio estas farebla, Klotilda ne edziniĝos.
Sed Klotilda edziniĝis. Ŝia fianĉo kuraĝis eĉ sen mono enpaŝi la ed- 

zecan vivon. En Barbara bolis la kolero. Ŝi volis ĝin kaŝi, sed tiamezure 
ŝi ankoraŭ ne progresis en imitado de la sinjoraro por sukcesi en tio. 
Ŝia kolero eksplodis, ŝi insultaĉis, sed kvazaŭ ŝi estus respekton per- 
dinta. Ŝiaj vortoj forsonis surde, kvazaŭ ŝi eĉ ne ekzistus kaj ŝian 
koleran vizaĝon vidis neniu.

Ŝi ne iris eĉ al la edziĝfesteno. Ŝi retiriĝis en la kuirejon, rigardante 
malestime la pruntitajn servistinojn, kiuj priservadis ĉe la vespermanĝo.
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Propre, kio ŝin koncernas? Ŝi kolektos siajn aĵojn kaj foriros de ĉi tie. 
Kiam eĉ je tin ĉi minaco reagis neniu, ŝi eksilentis. Kaj ŝi restis.

De kiam en la domo estis viro, la konscio de Barbara iom ŝrumpis. 
Kun evidenta malico ŝi observis la lukton de la junaj geedzoj kontraŭ la 
malalta salajro, kiu ne povis elsorĉi la elrevitan vivon. Kaj ŝi estis 
konvinkita, ke iliaj juneco kaj amo ne venkos tiun ĉi malhelpon; ke 
certatempe ili elserĉos la maljunan Barbaraii, ĉar ili konvinkiĝos, ke 
sen ŝia mono oni ne povas vivi. Kaj ŝi pretigis sin je tiu ĉi momento 
por forpuŝi ilin denove, pufe, kiel almozulojn. Jes, por dolorigi ilin, por 
ke ili sentu ŝian malamon kaj pentu pro la aŭdaco, kun kiu ili kuraĝis 
ekpaŝi la vivon sen ŝia. konsento.

Sed vane ŝi forĝis siajn planojn, vane ŝi atendis. Ŝi iradis en la domo 
kiel fantomo, ĉiam okupita de sopiro pri venĝo. Kaj ŝia feliĉo? Kien 
ĝi perdiĝis? Ŝi plenumis sian laboron mekanike, sentante, ke ŝi perdis 
ion. Ŝi ne estis jam la maljuna Barbara, kiu estis familianino kaj povis 
sin miksi eĉ en la intimajn aferojn kaj probleinojn de sia sinjorino Oni 
forŝovis ŝin el sia vivo. Oni sentigis al ŝi, ke oni ŝin ne bezonas.

Ĉu tio estis ebla? Ŝi ne volis tion kredi. Ŝia. mono ne perdis la poten- 
con. Per ĝi ŝi ŝaktenis ĉiujn ĉi almozulojn. Ĉu tio estis la serĉata feliĉo, 
ke ŝi povis stari super ili, super siaj gesinjoroj kaj turmenti ilin per 
skurĝo de siaj ironiaj ridetoj? Jes, turmenti ilin pro ŝia misa vivo, pri 
kio ili estis senkulpaj, pro ŝiaj larmoj, pro ŝia enterigita feliĉo. Ŝi volis 
nun nur tion. Ja ekbatos ankoraŭ ŝia horo.

Kaj ĝi vere ekbatis. La sinjorino ŝin vizitis denove. Ŝi petis ŝin pri 
prunto, subpreminte en si perforte la rememoron pri la unua ĉi-tema 
vizito. La loĝejo en kiu ili loĝis estis malgranda kaj multekosta. ĉi 
cstis nekonvena kaj ili ne povis ĝin pagi. Estis multe da kialoj, kiuj 
devigis la junajn geedzojn pii konvene solvi la problemon. Ili volis 
konstruigi domon, kie ankaŭ Barbara havus ĉambron. Se ŝi estus tiel 
bona. Ja temas nur pri prunto, kiun ili partopagos monate.

Kiam la sinjorino estis tion eldirinta, ŝi eksentis, kiel ŝin ŝanĝis la 
vivo. Kiel submetiĝis eĉ ŝi, kiel ŝi modestiĝis. Ŝi forgesis sian fieron 
kaj senpripense ŝi surtabligis la. ĝenan demandon, kvazaŭ ŝi ne estus 
rimarkinta en ĝi sian humiliĝon. La vizaĝo de Barbara estis ekscitita, 
ruĝa. Kvazaŭ io estus ekmoviĝinta en ŝi. Kvazaŭ ŝi estus laciĝinta 
de lukto simile al sia sinjorino. Kaj ŝi jam ne volis kontraŭstari.

Barbara subite ekridetis kaj diris denove: ne. Sed ŝi ne kriis, ŝi ne
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estis kruda. Ŝi diris tion silente, kvazaŭ ŝi timus disŝiri la delikatan 
araneaĵon, ŝin kuniganta a.nkoraŭ kun la pasinteco, kun kredo pri 
potenco de sia mono, sen kiu ne ekzistas feliĉo. Eble sola vorto estus 
helpinta, sed ili ne eldiris ĝin. Ili ambaŭ sentis, ke ili interkompreniĝos 
neniam, ke iliaj mondoj neniam proksimiĝos unu al la alia.

La bofilo koleris pro tiu ĉi vizito, ne kaŝante dubon pri la promeso 
de Barbara.

— Oni ne povas konstrui estontecon je tio, kion maljuna virinaĉo estas 
iam promesinta en espero, ke pro tio ni toleros ĝismorte ŝiajn histeriajn 
konvulsiojn.

— Mi ne koleras ŝin, -— respondis la sinjorino. — Sed mi ŝin kompa- 
tas. Nenion bonan ŝi kapablis fari en la vivo.

Ili prunteprenis monon el banko kaj konstruigis al si dometon. Bar- 
bara ricevis por si mansardon. Ili estis ja bonaj kontraŭ ŝi, sed Barbara 
sentis, ke ili nun definitive forigis ŝin el sia vivo, ke ili sukcesis eĉ sen 
ŝia mono kaj se ŝi nun proponus ĝin al ili„ ili kapablus eĉ forrifuzi ŝin. 
Kelkokaze, kiam ŝi menciis al ili la. monon, iliaj ironiaj ridetoj ŝin silen- 
tigis, premsufokante ŝian gorĝon. Ŝi rekomencis pensi. Ĉu prezenti al 
ili la monon nun? Ĉu doni al ili ĉion? Sed ŝi elpensis nenion.

Malvenkis Barbara, malvenkis pri la mono same, kiel pri la amo, 
ŝi perdis sian misan vivon, ĉar ŝi kartludis hazarde, metinte ĉion sur 
unu solan karton. Ne, la mono ŝin ne feliĉigis, ĝi donis al ŝi nenion. 
Ŝia feliĉo estis tiel fore, kiel tiam ĉe la edziĝanoncoj de ŝia amato. Kaj 
kion nun? Kion pri la vivo? Ĉu ĝi estas ankoraŭ riparebla? Ĉu estas 
ankoraŭ febre serĉebla ia elirejo, ia nova vivosenco, beleco, kiu ŝin kon- 
vinkus, ke ankoraŭ ekzistas reveno, ke estas forviŝebla ĉio, kion per 
siaj krudaj agoj ŝi estas skribinta en sian vivolibron? Ĉu ŝi povas reko- 
menci la rabi-pasian ludon pri sia. feliĉo tiel persiste kiel iam, mokante 
la. ŝarĝon de malpleno de ŝiaj tagoj kaj maljuneco sur ŝin rulitan?

Ŝi estis ĉe advokato. Kial, oni ne sciis. Poste ŝin vizitis ŝia eksamato. 
Ties nepo estis edziĝonta kaj li volis, ke Barbara heredigu al li kelke 
da groŝoj.

— Vi ja mortos same, — li, diris al ŝi en ĉeesto de la sinjorino. — 
Por kio vi bezonas monon, al kiu vi ĝin donos?

Barbara malfermis' la pordon kaj montris al ĝi.
— Elen! Vi ĉiuj manĝus min de amo pro la mono. Vi ĉiuj estas egalaj, 

nur por tio mi taŭgas por vi. Sed mi vivos cent jarojn.. . Cent jarojn .. .
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Eĉ rememoroj ne vekiĝis en ŝi, kiam ŝi postrigardis sian, kiel batita 
hnndo elkortiĝantan eks-amaton.

Ekde tiu tempo vidadis ŝin la domanoj enpensiĝinta, malkvieta. Ĉiam 
ŝi estis en embaraso, ŝiaj malklariĝintaj okuloj vagis ie en foraĵoj. Bar- 
bara haltis kaj ne kapablis ekmoviĝi. Ĉio ŝin trompis kaj da tempo estis 
jam eble tre malmulte. Kion ŝi faru? Ĉu atuti ankoraŭ la ludkarton, pro 
kiu ŝi ludperdis siajn vivon kaj feliĉon? Kaj ĉu ŝi trovos ĝin almenaŭ 
nun ĉe la fino? Kaj ĉu ŝi foriros kun rideto survizaĝe?

Ŝi jam ne respondos. Ŝi estas morta. Eble la morto ŝin haltigis tiu- 
momente, kiam ŝi trovis tion, kion ŝi estis serĉanta. Kaj ĉu Barbara ne 
elmetis sian atuton?

Ŝi kliniĝis al ŝi kaj kisis ŝian frunton. Ĉu tio estas ŝia ŝparlibro sur- 
planke sub la lito? Terura ekscito trakuris ŝian korpon. Ŝi malfermis 
ĝin. Antaŭ tri tagoj Barbara elbankigis la monon. Ducent dek unumil 
kronojn. Kie ili estas pro Dio? Kie?

Instinkte ŝi rigardis al la forno. Ŝi alsaltis ĝin. Delikata cindro, de 
kiu plenis la forno, disŝutiĝis en ŝiaj manoj. Barbara trovis nenion en 
la fino de la vivo. Ŝi foriris kun kunfermitaj pugno kaj dentoj, kun ma- 
lamo pro sia fuŝita vivo, pro malbeno, kiun ŝi portis en si. Kaj ŝi venĝis 
sin al mono, ĉar ĝi pretigis por ŝi la plej grandan trompiĝon, ĉar ŝi ne 
povis por ĝi aĉeti feliĉon kaj en ĝi ŝi ne trovis atuton, per kiu ŝi estus 
povinta gajni sian erarintan vivon.

Ŝi eliris vigle el la ĉambro por alvoki la filinon.

Songo
Vesperiĝas. Kelke da drinkemuloj apud fajrujo kunpremiĝe sidas ĉe 

vino. La krepusko obtuzigis la forton de la vortoj, nur la vinforto bri- 
las en la okuloj. La brulantaj ŝtipoj mallaŭte interflustras kaj parolas 
la drinkejmastro. Kun nova vino novaj vortoj pretigas al si vojon el la 
silento.

Apud la fenestro en angulo staras tablo. Christopher Marlowe, kome- 
dianto kaj poeto, metis sur ĝin la kapon. La titana kapo trankvile ripo- 
zas, la okuloj, kies rigardo kiel neselitaj ĉevaloj sovaĝe kuregis foren, 
estas kviete fermitaj. Kit Marlowe sonĝas.

— Li havas kapon kiel reĝo, — flustras la drinkejmastro al la tablo- 
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gastoj kaj verŝas la perlantan vinon. Kaj levante glason li kaŝrigardas 
al la sonĝanto kaj stranga rikano ŝanĝas lian mienon. — Li estis belega- 
Dufoje mi vidis lin en la teatro.

— Kaj ĉu tio estas li? —haltigas la drinkejmastron unu el la drinkem- 
uloj.

— Li. Kelke da semajnoj poste la vojaĝintoj el Londono parolis, ke li 
rompis al si la kruron en la teatro.

— Ĉu li lamas?
— Li estas kriplulo.
Marlovve sonĝas. Li kuras tra floranta herbejo. Li estas denove knaba 

kaj tenas ĉe la mano knabineton, kiu volas kapti papilion. La papiliO' 
forflugis. Kaj ĝi estis belega. Ili postrigardis ĝin, ĝis ĝiaj flugiloj kun- 
fluis kun la floroj de diboĉanta somero. Kaj jen, iu kaptis lin ĉe mano. 
Li ektremis. Li sciis, kiu tio estas. Li sciis, ke iu terura lin tenas kaj 
lin ne lasos plu. La knabineto forkuris. Li restis sola kun la malhela, 
timiga ulo kaj nokto, kiu kovris ilin ambaŭ. La ulo premtenis liajn bra- 
kojn ferprenile kaj lia rideto sufokis en li la ekkrion. La ulo elpoŝigis 
akran tranĉilegon. La knabo sentas, kiel la ulo batpuŝas ĝin en lian kar- 
non. Li vidas,, kiel la ulo elprenas lian koron. Li alrigardas sian koron. 
Kion fari? La tranĉilego en la manoj de terurulo ŝanĝiĝas je martelo. 
Li metas surteren la koron kaj ĝin martelas, marteladas tutforte. Kaj 
tio doloras, ege doloras. „Mia koro“, li ploras, „mia koro! Lasu ĝin al 
mi.“ La ulo ridas kaj martelas plu. E1 la koro restis nur peceto da 
sanganta karno, poste nur nevidebla ereto. Sed la koro estas dura. Vane 
li ĝin martelas,. vane koleras la fantomulo, kio restis el ĝi, estis dura 
kiel diamanto. Kaj jen la knabo ekridis. Tio ne estis ja rido de infano. 
ĉi estis amara, interrompata rido de homo, benita per doloro kaj ven- 
kanta super la sufero. Jes, rido de la homo, en kiu oni mortigis la amon 
kaj la malamo duriĝis je diamanto en lia, koro.

— Certe li estas forkurinta antaŭ la pesto, — aldonis la drinkej- 
mastro, ne forturninte de li la okulojn.

— Multaj fuĝas, — aljesis la drinkemuloj. — Kaĵ miloj mortas.
La ruĝnaza drinkemulo volas ekparoli.
— Mia avino vidas en estontecon, — li diras. — Multe da homoj ŝin 

vizitas pro profetajo. Ankoraŭ en la pasinta jaro ŝi estas dirinta, ke en 
jaro 1593 la pesto falĉos en Londono dekmilojn da homoj.

Ili retrinkis. Vigligite de vino ili interparolis brue. Oni parolis pri 

17



diversaj a.feroj, sed la. pensoj el foraj vojaĝoj revenadis al la tablo, ĉe 
kiu estis dormanta tiu strangulo. Kun jena eĉ unu el ili ne renkontiĝis 
en la vivo. Kia ĉifona., mizera li estas, kaj li ne hontas sidi inter ili kaj 
dormi surtable kiel la plej aĉa drinkemulo. Ĉu tiaj estas ĉiuj komedian- 
toj kiel tiu ĉi ruĝvizaĝa lama almozulo? Ĉu pro tio kraĉas la honestuloj, 
kiam oni parolas pri ili?

La drinkejmastro revenis kun nova kvanto da vino.
Tiu ĉi estas ja tia. Kiam li havis monon, li vestis sin kiel lordo. Lia 

protektanto, grafo el Nottingham, lin foje forpelis el la teatro, ĉar li 
havis pli multekostan veston ol la grafo. Li estas ja strangulo. Havante 
monon li disŝutas ĝin. Kaj disŝutinte ĉiom li malsatas, ĝis kiam iu ne 
ekkompatos lin.

— Li do ne estas riĉa, — miris ĉiuj.
Li povus ja esti. Ja li mem verkas ĉion, kion la aktoroj ludadas, kaj 

por tio li ricevadas multe da mono. Sed li ja estas frenezulo. Eĉ pencon 
li ne kapablas manteni. Liaj amikoj aledziĝis riĉe, havas domojn kaj 
vivas kiel homoj honestaj. Ĉi tiun oni elĵetis jam el ĉiu drinkejo londona. 
kaj la stratulinoj pli bone konas lian vizaĝon ol tiun de Elizabeto.

— Li jam leviĝas, — mirekkriis iu.
— Ne parolu stultaĵon! Li drinkis pli da vino ol ni ĉiuj. Foje oni pre- 

dikis pri li en ĉiuj preĝejoj de Londono. La pastroj kondamnis lin je 
infero, kaj li nur ridis. Nenion oni povis fari al li. La sinjoro lin pro- 
tektas. Onidire eĉ la reĝino lin ŝatas. Ŝi pli preferas la komediantojn ol 
la. lordojn.

La. pordego rapide malfermiĝis. Ĉiuj okuloj turniĝis al la enveninto. 
La drinkejmastro, ekvidinte livreon de grafo el Nottingham, kun ruza 
rideto kuris al li renkonte. La nova gasto evitis lin. Li alpaŝis la tablon 
de la. komedianto.

— Kit, — alparolis lin mallaŭte, dum la ceteraj kun retenita spiro 
aŭskultis. — Kit... Dank’ al Dio. ke mi trovis vin!

Kit Marlowe ĉesis sonĝi. La mondo ne estis pli kruela ol la sonĝo. Kaj 
tamen estis malbone vekiĝi kaj rigardi la vizaĝon dei realo, kiu lin al- 
rigardis el la. okuloj de tiu ĉi homo. Archer estas ĉi tie. Li ekblasfemis 
kaj frotis la okulojn.

— Vinon sur la tablon! Drinkejmastro, ĉu vi dormas?
La drinkejmastro forkuris.
— Hundo, vi flartrovis min!
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Archer eksidas. Li rigardas la malĝojbatitan vizaĝon, rigardas tiun 
ĉi laman diablon, kiun jam de semajnoj li serĉas en la ĉirkaŭajo de Lon- 
dono kun konvinko, ke li trovos lin en plej aĉa orgio, en freneza elgus- 
tumado de ĉiuj ĝuegoj. Kaj jen li estas. En forlasita drinkejo en Dept- 
ford. Sola. Ĉu tio estas li?

La porto-a vino ekbrilis en la glaso. Archer ĝin eltrinkis kun rapidemo 
de soifanto. Duopo da malgajaj okuloj esploris lian vizaĝon.

— Vi ne trinkas, — li volis stulte eviti la okulojn. — Ĉu vi jam 
havas sufiĉe da ĝi?

La okuloj silentis. Superflua demando. Neniam li ĉesos drinki, ne- 
niam freneziĝi.

— Kion vi volas? — pikiĝis en lin la okuloj. — Kion vi volas, mal- 
purulo? Kia.1 vi ne lasas min trankvila? Vi alportis kun vi la malbon- 
odoron de tiu putoro Nottingham. Vi fantomo. Pro kio vi estas ĉi tie, pro 
kio mi devas rigardi vian vizaĝon? Vi diablo. Ĉu vi volas min reporti 
en la inferon? Ĉu vi ne sentas kiom mi vin malamas, kiom mi malamas 
vin ciujn?

La respondo estis frostiga.
— Vi devas reveni. Nia plej Moŝta sinjoro tion volas.
— Por mi li povas mortaĉi same, kiel mi por li. Diru al li, ke vi min 

ne trovis, ke min prenis aliaj diabloj. Ke mi forflugis kun sorcistino 
sur balailo ien foren. Fermu la okulojn pri mi kaj foriru! Mi ne volas vin 
vidi nek vian plej Moŝtan sinjoron. Mi ne volas ... Ĉu vi komprenas?

La vizaĝo de Archer severiĝis.
— Drinkejmastro! — li ekvokis. — Diru al tiuj honestaj civitanoj, 

ke estas jam malfrue, ke ili iru hejmen!
Ne estis bezone refoje peti la civitanojn, ke ili foriru. Ili ekstaris 

tuj kaj foriris. Eĉ ne rigardis al tiuj du, sin preparantajn al batalado 
La pordego fermiĝis post ili. Sole la drinkejmastro aperis ankoraŭ kun 
tribranĉa kandelabro. Li metis ĝin sur la tablon kaj eliris silente.

Kit Marlowe mallevis la kapon. La alia ne povis vidi, kiel tremis la 
pasiaj lipoj ekparolonte.

— Hodiaŭ rai estis liejme, Archer. Hejme. En Canterburv.
Archer mirigite apertis la okulojn.
— Ha, vi sonĝis denove pri io. Eble vi vidis vin en la patra kabano 

riparanta sinjorinajn ŝuetojn. Ĉu?
— Mi estis denove dekdujara, kiel Kristo, kaj mi denove estis feliĉa,
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pura, kvazaŭ mi denove estus komencanta la fian vivon, kiu al mi do- 
nis nur gloron, favoron, monon kaj satnaŭzon pri drakoj, kia. estas vi, 
Archer ...

tia

/V •

•

Archer ridetas.
— Ne ridu. Mia lama kruro reviviĝis kaj mi kuris renkonte al 

belo, per kia nur somero povas kisi la revan animon infanan. Kun mi 
kuris knabino. Ŝian vizaĝon mi jam ne memoras, eĜ la sonĝo ŝin ne 
revivigis. Sed ankoraŭ hodiaŭ mi scias, ke ŝin konfuzis la feliĉo, per 
kiu bolis miaj vortoj kaj brilis mia rideto. Ŝi devis senti, kio ekzistas 
en mi. Kvazaŭ oni estus liberiginta katenitan aglon kaj ĝi estus flugce- 
linta al la suno, dispelante la nubojn perflugile, kun malamo kontraŭ 
la mallumo kaj tero, kontraŭ la homoj sur ĝi vivantaj, kaj kontraŭ 
tiu tuta komedio, kiun ni ĉiuj stulte ludas dirante pri ĝi, ke ĝi estas 
la vivo, Archer.

Ili trinkis. Jam brulas sola kandelo. Archer scias, ke la konfeso longe 
daŭros.

— Kaj tiam iu kaptis min ĉe la mano. La lorda servisto, la gardanto 
de liaj kamparo kaj arbaroj. Pri li estis konate, ke li turmentadas la 
malliberigitojn, kiujn kaptigis lia sinjoro. La knabino forkuris. Ni restis 
du. En mi ankoraŭ vibris la brilo de julia suno kaj mi kredis, ke li 
ekkompatos min. Eble mi eĉ ekridetis, kiam li enrigardis miajn okulojn. 
Li batis min. Vesperiĝe oni min trovis. Kiel pecon da sangmakulita 
ĉifono oni portis min hejmen.

— Agrabla sonĝo, — ekvoĉis la alia.
— Tio ne estis sonĝo. La sonĝoj estas alispecaj. Ĝi estas rememoro, 

dolora kaj amara. La sonĝo nur redonis ĝin al mi el la pasinteco en tiu 
ĉi nebula, stranga tago, kiu pli taŭgas por malbenado ol por rememoro.

Archer sin movetis sur la benko. La lama diablo, sur sorĉa tapiŝo 
de sia malĝojo, lin portis for al la mondo, en kiu li vivis kaj suferis. 
Kiel multajn, ankaŭ lin. incitis la scivolo, je kio estas bezona tiu so- 
vaĝa vivo, tiu teruriga flamo, en kiu li estis brulanta, je kio la ludado 
kun dia kaj homa pacienco, tiu maltrankviliga danco de Kit Marlowe, 
danco mistera kiel mem la dancanto?

— Ĉu mi enuigas vin? Sed tiam komenciĝis la vivo, kiun mi vivas. 
Io rompiĝis en mi, Archer, ion mi perdis kaj frenezulon naskis la 
momento, frenezulon kun malamo en la koro. Mi pensis nur pri tio, 
kiel venĝi, kiel atingi la situacion, kiam mi povos stari super li kun 
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bastono en la mano, kie mi estus pli forta kaj miaj manoj povus lin 
ŝanĝi je amaso da sanganta karno. Mi volis esti certa. Sole tiu indas 
vivi, Arclier, kiu fortas kaj povas regi la aliajn, turmenti kaj mortigi 
kiun ajn li volas. Esti forta kaj ĉiam sen mizerikordo. Kaj ĉiun nur 
malami.

Archer superfortis la enuon per scivolemo.
— Kaj kio restis el viaj sonĝoj? Ĉu vi alproksimiĝis al ili?
— Se iam iu estos scivola koncerne mian vivon, poste, Archer, kiam 

mi jam ne ekzistos, li trovos, ke mi. vivis sole por ili. Ili kondukis 
min al la universitato en Cambridge, ili pelis min antaŭen tiel, ke mi 
superfortu per malamo, kvazaŭ per elingigita glavo, la flatemulojn, 
kiuj studadis kun mi, vizitadaĉis ĉiujn drinkejojn, iradis de drinkado 
al drinkado, dum Kit Marlowe sidaĉis en aĉodora kelo de vidvino de 
honesta burĝo Hall, de vidvino, kiu al la bezonata mono donadis ankaŭ 
sian kalviĝintan amon.

— Kit!
— Ne miru, mia kara. La ceterajn manĝigis lordoj, mi ne estis fa- 

vorato de Fortuno. Mi mem devis min helpi. Kaj mi iĝis bakalaŭro. 
Mi, Christopher Marlowe, la filo de ŝuisto el Canterbury. Domaĝe, ke 
jam tiam la frenezulo havis antaŭ si alian celon. Dio benis min per 
malbeno, kiel ridinde estas jene paroli, per malbeno, kiu frakasis la 
sonĝojn kaj metis realon sur la vojon. Neniam mi iĝos reĝo. Neniam 
militestro kaj neniarn admiralo ... Returne! Tiu vojo estas rezervita 
por aliuloj. La ŝuistai filo ne povas ĝin paŝi. Kaj mi demandis min en 
larmoj: Kial vi ploras, frenezulo? Ĉu tio ne estas laŭ la volo de tiu, 
kiun oni nomas Dio?

Tiam mi komencis febre verki. Rapide pretis La Vipo de Dio, Tamer- 
lano. Nur mi sola sciis, ke Tamerlano estas Kit Marlowe. Kaj mi estis 
ludanta lin tiel, kia mi mem volis esti, feliĉa, kiam miloj da okuloj 
fiksiĝis al mi kaj mi sentis je fluga momento, ke oni forgesas pri la 
ludo kaj pensas, ke mi estas reĝo. Ke mi estas forta. Ke mia kolero 
forbalaos reĝojn kaj popolojn. Ke mi regas la. mondon.

Tiel mi vivis, Archer. Sed nur sur la scenejo. Kiam mi estis revenanta 
hejmen en la grizan malplenon, kiu ridegis al la okuloj de komedianto 
Marlowe, ne estis alia rifuĝejoi ol vino. Tiu plej kara kunulo, kun kiu 
oni tiel facile forgesadas. Kaj frenezulo Marlowe por ne liavi tempon 
al pensado — ebriiĝadis.

21



ĉu en 
homo?

sur la
|A o

La alia ektremis. Li perdadis lin de antaŭ la okuloj. Kie lin serĉi? 
Ĉu en terura abismo, por ke lia vizaĝo sin vidigu en la alto, 
forto de la fulmo, en bruego de la fulmotondro? Kio estas tiu 
Ĉu li estas frenezulo aŭ pli ol frenezulo?

— La tuta Londono rekonis vian grandon. Oni sidigis vin 
tronon de poetoj, la stratoj eKis nur per via nomo. Kion vi volis an- 
koraŭ? Ja vi estis reĝo! Via sukceso pretigis antaŭ vi vojon ŝutkovri- 
tan de oro. Feliĉo, kontenteco, bonfarto, tio ĉio estis al vi aldonota.

— Ĉio, kaj nenio. Ĉu vi ne scias, kiel ili proksimas vin? Eĉ ne je umt 
paŝo. Ĉio, kaj nenio. Tio estas mia stult-a tragedio. Ja mi iris plu. Ke 
mi drinkadis? En senkonscio naskiĝadis novaj pensoj, novaj ludoj. Kaj1 
en ĉiu ludo heroo, kiu per prudento kaj potenco regas la aliajn kiel 
reĝo. Tiel mi vivis, plu. Mi ne nur ludis, mi eĉ vivis., Mia vivo estis la 
scenejo kaj sur ĝi en miloj da formoj — mi. Mi pensis, ke mi havas 
ĉion. Kaj jen, mian vojon venos stultulo kaj sur la scenejo rompas mian 
kruron. Por ke estu pravaj la pastroj pri mi predikintaj. Por ke ĉiu 
vidu, ke mi estas mem la diablo. Poste mi havis jam nenion. Mi ĉesis 
vivi. Archer. Tio, ke mi estas ĉi tie, estas tia superfluaĵo. Eble el favoro 
de mia sinjoro mi havos ĉiam rimedojn por drinki, ĝis mi 
estas 29-jara kaj mi estas jam maljuna kaj tre laca. Eble 
tiel netolereme longa kiel ĝis nun.

— EK, — mangestis la alia. — Infanparolo. Pro tio, ke

ekzistos. Mi 
tio ne estos

vi ne ludas. 
kaj ne vestas vin parade sur la scenejo? Vi estas poeto unu el la plejĵ 
grandaj. Albiono fieris pri vi. Kio estis kompare al vi Ben Johnson, 
Tavlor kaj la ceteraj, kiuj fieras en via malĉeesto? Ili povus esti viaj 
servistoj. Kaj tamen ili estas hodiaŭ preferataj. Sole pro tio, ke ili la- 
boradis, ke ili ne lialtis sur la vojo, dum vi estis revanta, vian havajon 
fordiboĉanta kaj gustumanta vinon en ĉiu drinkejo. Kaj ili gajnis sian 
lukton, ĉar vi ne estas jam kontraŭulo. Kiu revas, estas morta. Vi estas. 
rnorta, Kit Marlowe! Oni forigis vin piedfrape el la vojo kiel fantomon 
de longe pasintaj tempoj, kiel senvivan korpon, kiel ridindan reme- 
moron. Kaj ili iras kuraĝe antaŭen kun konscio, ke ili neniam plu 
renkontiĝos ba.tale kun vi. Ĉar vi estas morta, Kit Marlowe! Ne pro 
tio, ke> vi ne povas ludi, sed ke vi jam ne scias, ke vi estas jam neka- 
pabla, ne-kreipova. Kaj krome vi estas tiom malkuraĝa, ke vi ne volas- 
tion rekoni al vi.

La komedianto ridetas. Ili rigardas unu la alian. Ĉu ĝi estas malamo?
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Cu senpova furiozo, doloro, ke ili ne povas salti unu sur la alian? Si- 
lenton! Venas trankviliĝo. ĉi metas sian fridan manon sur la ardan 
frunton.

— Vi ion volas, Archer! Kio ĝi estas?
— En Londono oni havas novan poeton. Kiam malfermiĝos la teatrojr 

li estos la sola scenejreĝo. Sed tio- vin ne interesas.
La vizaĝo de la alia ŝanĝiĝas, dum Archer bruligas novan kandelon. 

Ĉu oni sukcesos bruligi novan vivon eĉ en la koro de Kit Marlowe?
— Shakespeare, — flustras la pala vizaĝo.
— Vi divenis. Li estas la nova reĝo. Grafo el Southampton estas lia 

favoranto. Ŝajnas, ke li estas la geniulo, kiu skuos la mondon kaj ne 
Kit Marlowe, la frenezulo kaj drinkemulo.

— Hahaha ... — ridas la lama diablo. Sed la rido ne estas konvin- 
kiga nek diabla. Li ekstaras.

Liaj paŝoj estas mejlolongaj. Li paŝas super abismoj, ascendas mon- 
tojn ĉielatingajn. En li mortas sonĝoj, reviviĝas realo. Ridinde li levas 
la pli kurtan kruron. Kvazaŭ unu el ili estus ternivelo kaj la alia altaĵo. 
Kien rigardas la okuloj brulantaj per flamo purgatoria? Kaj li haltas 
denove. Estas stulte levi la kruron, tiun plumbopezan, por ke ĝi estu 
tia, kiel la alia. Estas stulte batali kontraŭ la koto kaj malpuraĵo, 
estas stulte levi ilian animon al la nuboj. Stulta estas ĉiu vana lukto, 
kiam senpovo diras al vi, ke vi pikos en vakuon, stulta estas eĉ vi 
mem, kiam vi ploras kaj vian vizaĝon devus ornami rideto, jes, stulta, 
kiam vi volas vivi kaj vi estas jam morta delonge.

— Kaj kion la koro? Via koro, Kit Marlowe? Tiu diamanto de ma- 
lamo! Ĉu ĝi jam ne brilas? Kio estas pri vi? Ĉu vi eĉ malami jam 
ne kapablas? Ĉu ĉiu nur prenos la vian sen doni ion por ĝi?

— Archer, — li alsaltas la tablon. — Mi verkos novan ludon! Archer. 
aŭskultu! Pri homo, pri tute ordinara homo, pri lama ŝuisteto, kiu akiras 
potencon, la. plej grandan, kian posedis iam homo.

— De kiu? — lin interrompas skeptika demando.
— De kiu ajn. De la diablo. Jes, de la diablo. Sed kondiĉe, ke li 

superfortos ...
— Ĉu Tamerlanon?
— Ne! Dion!
— Dion?
— Tiun kruelan, senkompatan Dion, kiu donis al li nenion. Ne nur 
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"ke li ne donis, sed eĉ forprenis de li ĉion, kion la aliaj havis en la vivo 
kaj lin priŝteladis pri la plej humilaj sopiroj, sen kiuj oni ne povas vivi. 
Kaj li subigos al si la mondon. La tutan mondon. Sed tio estas ja mal- 
multe. Li iras plu. Li paŝas al la, ĉielo. Sur nuboj, kroĉinte sin al la 
fulmoj. Ĉiam pli kaj pli alten. ĉis la. sepa ĉielo. Ie post anĝeloj kaj 
arkanĝeloj, ĉe kantado de ties Koroj ĝis Dio .. . Kaj atinginte la lokon, 
li trovos malplenan tronon. Ĉar Dio ne ekzistas. Kaj sur la tronon 
«ksidos li mem! . .. Kaj lin, aktoros mi. Mi! La lama diablo. Ĉi tien la 
kruĉon! Drinkejmastro, drinkejmastro . . .

— Di-nomo en via buŝo?! Vi estus kiel porko kuŝruliĝanta en mal- 
purajo sub la tablo, se mi ne estus vin trovinta. Kaj vi parolas pri Dio?

— Pri Li. A1 mi Li donis nenion. Li pelis min laŭ mia. vojo. Li volis 
meti en mian koron malamon. Li volis tion, ke mia vivo estu freneza 
danco inter la altaĵoj kaj abismo. Li, se Li ekzistas! Sed Li ne ekzistas. 
Ne ekzistas, ĉar se Li estus min sendinta en la vivon, Li estus al mi 
•doninta eĉ kredon je vivo. Pro tio! Vi jam scias! Unu larmo estus min 
haltiginta sur mia vojo. Unusola larmeto verŝita pro mi. Ec tion Li ne 
donis al mi. Sed kiel Li estus doninta ĝin al mi, kiam Li ne ekzistas?

— Leviĝu kaj ni iros,, — la alia. leviĝas kaj liaj okuloj ŝutas fulmojn.
— Hoho! Pri tio paroli ankaŭ mi rajtas!
— Ĉu vi ne< volas bonmaniere?
— Neniamaniere, mia kara, — kaj ekvoĉas diabla rido. — Mi restos 

ĉi tie. En Londono estas pesto. Kaj mi volas vivi. Mi volas vivi por 
verki mian Konkeranton de Dia Trono.

— Vi do ne iros?
— Kio? Ĉu vi eligas ponardon, Archer? Kion vi volas? Kaŝu ĝin! 

Vi min ne superfortos!
— Mi demandas vin lastafoje!
— Neniam. Kaj portu vin en la inferon. Vi naŭzas min. Vi estas ridin- 

da, stultuleto, eĉ via serioza vizaĝo. Ne timigu kaj portu vin for! Ĉu vi 
ne aŭdas? For kun tiu malbenita ponardo!

La alia sentas, ke li forte batis lian brakon. Ho, Kristo! La ponardo 
pikiĝis en lian okulon! Kiel ĝi okazis, kiel ĝi okazis ... La diablo ba- 
raktas sur la planko kaj de lia kriego tremas la muroj. La drinkej- 
mastro estas jam alkurinta kaj lia kriado per terura disonanco kunfluas 
kiel la muroj, fenestroj,. lumo, tabloj kaj mallumo, mallumo, mallumo 
antaŭ la okuloj. Kion fari, pro Dio, kiel silentigi tiun kriegon, kiel 
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ŝtopi la. orelojn, kiel rigardi tiun deformitan vizaĝon? Ho, ĉu ne estus- 
pli bone turni la. ponardon kontraŭ sin mem!? Tiun ponardon en torentO' 
da rabiaj vortoj kaj blasfemado, liberiĝi kaj ne vidi la estingiĝintan 
okulon, kiu neniam plu malfermiĝos; ne viidi tiun homon, faligitan de 
du malbenoj.

La kriego silentiĝis. La drinkejmastro sin klinis al li. Poste oni levas 
lin por povi lin kuŝigi sur la tablon.

— Ĝi eniĝis profunde, — diras la drinkejmastro. — Ĝis la cerbo. 
Li ne plu vivos. Kiom aĝa li estis?

— Dudeknaŭjara .. . Kaj la kriego daŭras plu.
Nun montriĝas al li la tragiko de la granda, stranga vivo. Ĉi tie falas 

mondo, tuta mondo. La mondo fermita. en la cerbo de Kit Marlowe, la 
mondo, kiu vivis nur kun li. Homoj, reĝoj kaj almozuloj, stra.tulinoj 
kaj anĝeloj, kasteloj kaj urboj, dezertoj kaj ravaj insuloj, ĉio, kio 
vivis en tiu kapo senokula . .. Ho ...

— Archer, — li subite alaŭskultas en silento. — Ree min venkis la 
potenco. Sed mi ridetos. Kaj malamos ... Vin kaj ĉion, kio venos.

— Kit! — Larmoj superverŝis liajn okulojn. — Pardonu!
Kaj jen, la okulo mirige malfermiĝis. En ĝi jubilas la beleco de plen- 

umiĝinta. sopiro.
— Ĉu vi ploras? Ĉu vi larmas pro mi?
La okulo fermiĝis. La lukto plu daŭris. Tiuj du ŝtoniĝis, nur iliaj 

koroj frapas kaj tremas la lipoj. Sed ili ne kapablas ekparoli. Kaj ili 
ne povas sin deturni de la fantomanta batalanto, malvenkinta sian 
lastan batalon. Sed ĉio estas vana. Kirurgoj estas en Londono. Kaj ne 
estas helpo.

— Archer, — li flustras. — Iu venas renkonte al mi. Li portas, portas- 
korop sur la manplato. Mian koron. Mian tutan koron.

La stertoro estas agonia. Kaj la vortoj tamen hele lumas.
— Mi pardonas vin, Archer! Mi pardonas ...
La kandelo estingiĝis. Luno prilumis kvietan vizaĝon.
Kit Marlowe, la poeto kaj reĝo, sonĝas.

Tradukis J. V. Dolinskiĵ^

KUNLABORU KUN ESPERANTISTO SLOVAKA —
verku por ĝi, kritiku ĝin- donu sugestojn por plibonigo!
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Janko Alexy:

La lampisfo
Hodiaŭ brulis la lampoj en la urbeto lastafoje. Jozefo Ŝestak, La lamp- 

isto, hodiaŭ lastan fojon grimpis per la ŝtupetaro supren al ĉiu lampo 
por ĝin ekbruligi. Aliflanke de la, strato, vid-al-vide al ĉiu lampo staris 
jam senŝeligita lignokolono kun sunnuntita elektra lumilo. La urbeto 
montris sian progresemon, la loĝantoj oferis monon kaj la komunumo 
•estis alligita al la branĉoriĉa elektra reto.

Ĝis la lasta momento Jozefo Ŝestak ne volis kredi. Li ja konis la ur- 
beton, konis la siajn. Ĉio estas nur babilaĵo, li pensis. Sed tamen — jen 
ĝi estas; la urbeto jam estas plena de dratoj kaj aspektas kiel muskap- 
tilo. Ĉiu urbetano estis devigita enkondukigi je siaj propraj kostoj elek- 
tron en sian domon. Jozefo Ŝestak nur nun vidis, kio estas okazonta. 
La tombisto jam antaŭ jaro diris: — Jozefo, malbone estos, ne estos 
bone ... — Malbone? Kial? Kaj jen, vere, li pravis.

Enpensiĝinta, Ŝestak eniris la fajrobrigadan ilarejon, prenis sian ŝtu- 
petaron kaj surŝultrigis ĝin. Amareco plenigis lian animon. Kia belega 
■okupo estas malaperonta! La vivo vere plimalfaciliĝas ĉiutage.

Larmoj venis en liajn okulojn, sed li sekigis ilin tuj kaj iris al la 
mrbofino. Tie li komencadis ĉiutage ĉe la tombejo. Tie loĝis la tajloro 
Ŝefranĉik, kiu temp-al-tempe eliris antaŭ la dompordegon por interŝanĝi 
kelkajn vortojn kun li. — Nur bone purigu tiun cilindron, sinjoro Ŝestak, 
ke ankaŭ ni havu iom el la lumo! . . . Ĉar antaŭ la domo de Ŝefranĉik 
brulis nur eta petrollampo malbonodorante.

Ŝestak apogis la ŝtupetaron kontraŭ la ornamoplena. lampingo kaj 
grimpis supren. Lia kapo estis plena de pensoj. Li sentis sin kvazaŭ li 
estus ĉeestanta entombigon; kvazaŭ li estus enteriganta iun. De la ŝtu- 
petarsupro oni povis vidi tra la fenestro en la kudrejon de tajloro ŝef- 
ranĉik. La ejo estis plena je homoj. La helpistoj, lernoknaboj, edzino, 
infanoj — ĉiuj enestis. Ŝefranĉik ekvidis la lampiston, forĵetis sian la- 
boron kaj eliris sur la straton.

— Ho, sinjoro Ŝestak, ne plu valoras purigi tiun cilindron, hodiaŭ ĝi 
brulas ja la lastan fojon. Finfine ni ĝisvivis iom da progreso!

— Eh, vi ankaŭ estas unu el tiuj stranguloj! — respondis Ŝestak ĉa- 
grenite. — Progreson! Ĉu vi ne havis ĉiam lumon?
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— Jes, sed tiu ĉi elektro lumplenigos tra la fenestro eĉ la duan ĉam- 
bron.

— Ankaŭ vi estas senkompatemulo. Mi ankoraŭ tre bone memoras la 
tempojn, kiam via. patro laboris ĉe meĉlampeto kaj akvoplenigita. vitro- 
globo!

— Hja, hometo, kion vi ne volus.. .!
Tiel, tute senkompate lin parolforigis tiu Ŝefranĉik. Ne, li ne povis 

ja kompreni la emociiĝon de Ŝestak; li ne komprenis, kion signifas 
adiaŭi okupon, jpraktikatan dum 35 jaroj, kaj ne scii, ĉu oni donos al 
li ian anstataŭan okupon. Ĉar la elektraj larnpoj ja eklumas de si mem, 
kaj oni bezonas nek petrolon alverŝi, nek bruligi, nek estingi ilin.

Ŝestak alpaŝis al la plej proksima lampo, kiu staris antaŭ la vendejo 
de diversaj varoj. La komercisto eliris ridoplena, kun manoj en la 
poŝoj kaj alparolis lin moke:

— Nu, Ŝestak, la elektron oni ne bezonos ekbruligadi. Kio vi nun 
fariĝos, ĉu nokta gardisto?

— Tiun ĉi zorgon lasu al mi mem! — rebatis Ŝestak vortavare, sed 
poste li konsciiĝis, ke la komercisto estas ano de la urbestraro, do li 
malsupreniris, alpaŝis al li kaj diris mallaŭte:

—Sinjoro Kraus, ĵus la saman tagon mi komencis mian lampistan la- 
boron, kiam vi naskiĝis. Dio estas mia atestanto, ke ĝi estis la. sanian 
tagon. Mi ĵus estis ekbruliganta antaŭ via domo, kiam via patro eliris 
kaj diris al la preterpasanta notario: ,Nu, sinjoro notario, venu trinki 
glaseton, mi havas filon!‘ — Mi vidas tion, kvazaŭ ĝi estus hodiaŭ. Sed, 
sinjcro Kraus, nur la urbestraro ne sendu min poste paŝt-i bovinojn! . ..

Nek tiu ĉi komercisto havis kompaton por maljuna Ŝestak kaj liaj 
petrollampoj. Ŝestak daŭrigis sian vojon. La sekvanta lampo estis al- 
fiksita al dometo, kie loĝis maljuniĝinta fraŭlino. Ŝi bredadis katinojn, 
kulturis legomojn kaj vivtenis sin per brodado. Ŝajnis ke ŝi jam estis 
atendanta je Ŝestak, ĉar ŝi staris malantaŭ la pordego kaj kiam Ŝestak 
venis, ŝi elrigardis. Ŝi preskaŭ timigis lin, ĉar ŝi tre similis al ĉirkaŭ- 
mordita nap-radiko.

— Ho, sinjoro Ŝesta.k, ĉu la lastan fojon? — Larmoj brilis en ŝiaj 
okuloj kaj Ŝestak estis kontentigita, ke tamen troviĝas persono, kiu kun- 
sentas kun li. Kaj li komencis klarigi al ŝi, kia stultaĵo estas tiu ĉi 
elektra lumo; ke la elektra uzino ie ĉe diablo estas funkciigata per akvo , 
kaj en vintro, kiam la akvo frostiĝos, okazos katastrofo. Kaj fulmo
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flavajn, ostecajn manojn. 
scius, kiom kostis min la 
tiun elektron, vespere mi 
Ŝi lamentis kaj verŝis lar-

povas trafi la kondukilon. Kaj se iu tuŝas la elektran draton, li tuj falas 
morta al la tero. Ho, kiom da danĝero!

La maljuna fraŭlino interplektadis siajn 
.,Kiel vi min timigas, sinjoro Ŝestak! Se vi 
enkonduko de la elektro; mi ja ne bezonas 
neniukaze laboras, ĉar vespere mi ne vidas.“ 
mojn.

— Kaj kion vi faros de post- nun, sinjoro Ŝestak?
— Nu, ankoraŭ mi mem ne scias, pri kio la komunumo komisios min.
— Bona persono tiu ĉi maljuna, fraŭlino, — cerbumis Ŝestak. Sed ŝi 

estis tiel aĉa, ke li ne kuraĝis alrigardi ŝian vizaĝon. Tial li forrapidis 
kaj por konsolo li nur aldonis: „Nu, jes, malbonaj tempoj!“

La sekvanta lampo estis ĉe la dninkejo. Li apogis la ŝtupetaron kon- 
traŭ la lampo kaj eniris la drinkejon. Mute li stariĝis al la. verŝ-tablo. 
Li eĉ vorton ne bezonis diri, oni jam sciis, ke li venas nur unufoje se- 
majne por trinki glaseton da prunbrando.

— Do, tio ĉi estas la lasta fojo, ĉu? — alridetis lin la drinkejmastro.
— Hm, aĉuloj, ĉiuj nur mokridas, — pensis Ŝestak, sed diris: — Kial? 

Kial la lasta? Mi ankoraŭ ne volas morti. Se mi volos, mi ankaŭ mor- 
gaŭ ekbruligos ilin, kaj ankaŭ poste, ĝis kiam estos petrolo en ili . . .

Li foriris malgaje, kun koro plena de malĝojo. Li venis ankaŭ al 
la ceteraj lampoj, sed nenie eĉ guteto da kunsento. Hornoj ĉie ĝojis je 
la elektro kaj scivole atendis la sekvontan tagon, kiam tra la urbeto 
ekbrilos la gajaj lumoj.

Venis ankaŭ tiu ĉi tago. Matene Ŝestak frotmalfermis siajn okulojn 
kaj cerbumadis, ĉu la vivo ankoraŭ havas ian valoron por li. Ne plu 
estos petrollampoj — do kiun diablon li ankoraŭ serĉos en tiu ĉi mondo? 
Tombisto li ne volis fariĝi, paŝtisto eĉ malpli, kaj por fariĝi leterportisto 
li estas jam tro maljuna. Sed fini jene, tio ja ne estas ŝerco. Li plej vo- 
lonte prenus ŝtonon kaj ĵetdisrompus ĉiujn elektrolampojn. Aŭ se volus 
veni fulmotondrego por disbati ĉion per fulmego! Tio estus necesa por 
malplaĉigi la elektron al la urbetanoj.

Malsanece nervoza li atendis la. vesperon kaj demandesploris en la 
urbodomo pri sia estonteco. Ĉi-momente oni ankoraŭ ne povis diri al li 
ion certa.n.

Jus ekmallumiĝis. Estas jam la. kvina, eĉ unu stelo aperis sur la fir- 
mamento. Duono post la kvina. .. Homoj sur la strato atendas, kva-
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boj. La strato estas plena de infanoj. Ankaŭ avinoj, pri kiuj oni ja ec 
ne sciis, ĉu ili ankoraŭ vivas, eliris antaŭ la pordegojn. Eĉ la maljune- 
gan Ha.zucha, kiu jam de post du jaroj estis kuŝanta en lito, eĉ tiun oni 
elportis antaŭ la domon. La komercistoj ridetas sur la ŝtupoj antaŭ siaj 
vendejoj; la paroĥestro kun sia kapelano staras sur la placo. La anoj 
de la urbestraro staras fiere kun pipoj aŭ cigaroj en la buŝo. La pre- 
ĝejservisto elrigardas el la preĝeja. fenestro. Antaŭ unu pordego staras 
areto da homoj kaj ia studento de supera lernejo instruas ilin pri elek- 
tro, elektra kurento kaj amperoj. Ili aŭskultas kun malfermita buŝo 
kaj skuetas sian kapon, aŭdante pri tiu miraklo.

La homoj elpoŝigas siajn horloĝojn. Nu, ankoraŭ unu minuto kaj — 
bim! — la tuta urbeto dronos en helega rebrilo de elektra lumo.

— Ho, kio okazis, jam pasis la sesa ... — aŭdiĝas iu sur la placo.
— Jam estas kvin minutoj post la sesa, — krias la alia.
la stranga. nerveco ekregas sur la placo. Ĉiuj laŭte parolas, ĉiu eks- 

plikas ion kaj montras per fingro tien kaj tien. Komencas disvastiĝi 
malbona antaŭsento. Jam estas duono post la sesa ... Iu urbodoma ser- 
visto kuras tra la placo.

— Nu, kio okazis, kio estas? — demandas la homoj, sed ne ricevas 
respondon. Aperas kelkaj homoj en bluaj muntistaj vestoj kaj iras tra 
la strato kun pinĉprenilo, borilo kaj alia ilaro en la manoj. Ili nervoze 
disputas kaj montras per fingro a.l la fino de la urbeto. En kelkaj gru- 
petoj da homoj aŭdiĝas jain mokŝercoj. Jam ĉiuj vidas, ke ie estas 
difekto, ke io estas malbona kaj ne funkcias. Nu, diru, ĉu ne estis bonaj 
tiuj petrolaj lampoj? Ja ili dum preskaŭ kvindek jaroj Jumigadis la 
urbeton.

Subite ekaperas ĉe la malsupra fino de la urbeto lumetoj. La homoj 
amasei iras al la tombejo. Tie ĝi jam funkcias. Sed kia surprizo! Tio 
estas Ŝestak, kiu ekbruligas la malnovajn lampojn. Jes, kompreneble, 
la elektro ne funkcias, estas do necese ekbruligi ilin.

La tuta urbeto iras tien. Ŝestak ridetas. Li ridas. La strato ĝojsalutas 
lin kaj alkrias lin. La homoj mokas la elektron. Ŝestak preskaŭ ploras 
pro feliĉo. Li rapidegas kun sia ŝtupetaro por ke laŭeble plej frue brulu 
ĉiuj lampoj. La strato sekvas lin. Kaj li alkrias foje tiun, foje aliun: — 
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Vi volis havi elektron! Jen, vidu, kio estas elektro! Ĉu mi ne diradis al 
vi? Ja, vi volis esti progresemaj!

Li ridas kaj preskaŭ dancas sur s.ia ŝtupetaro. A1 li ŝajnas, ke li 
ankoraŭ ne travivis tian feliĉan tagon. Ĉe la preĝejo li jam havas tutan 
homamason cirkaŭ si. En tiu momento ciu siimpatias kun Ŝestak kaj 
liaj lampoj. A1 ĉiu ŝajnas, ke en tiuj lampoj estas io poezia, ke ili estas 
parto de la tradicio, parto de propra knabeco, juneco; ke sen ili la vivo 
ne plu estos tiel kara, kaj se Ŝestak kun sia ŝtupetaro ne plu irados 
tra la stratoj, la urbetO’ ne plu estos tiu ĉarma, malnova urbeto.

Kiam Ŝestak suprengrimpis la ŝtupetaron, liaj genuoj tremis. La, tuta 
urbeto lin rigardis, kvazaŭ ili estus rigardantaj ion novan, ĝis nun ne- 
viditan; kvazaŭ ili neniam antaŭe estus vidintaj la maljunulon Ŝestak 
ekbruligi la lampojn. Ĉiu sin prempuŝis antaŭen, ĉiu volis demandi lin 
pri io. Kaj li, kiel venkinto, ekbruligis alumeton, alĝustigis la meĉon^ 
surmetis la cilindron kaj turniĝis ridante al la ĉirkaŭstarantoj. Subite 
aŭdiĝis sur la placo aplaŭdego — saluto al Ŝestak. Li levis kaj svingis 
sian ĉapelon.

Sed li ne prenis ĉion ĉi ŝerce. Li sentis, ke li estas populara. kaj ŝa- 
tata persono, sed ŝajnis al li, ke li staras sub pendigilo, ke venas lia 
fino kaj la homamaso volas lin savi. E1 lia koro elŝprucis vortoj, per 
kiuj li volis paroli pri sia sorto, sed en tiu momento kvazaŭ fulmego 
estus frapinta la urbon: la elektraj lampoj ekbrilis kvazaŭ je komando 
kaj el la gorĝoj de la homamaso elsaltis tondra, bruega krio, triumfa ĝoj- 
voko. En tiu momento la homoj vidis nur la elektron; ili forturniĝis de 
Ŝestak kaj post- minuto li estis forgesita persono. Li ankoraŭ staris tie 
sur la ŝtupetaro, mirigita kaj konfuzita.

A1 li ŝa.jnis, ke li fakte staras sur la ekzekutejo. Neniu atentis lin plu. 
Larmoj elsaltis el liaj okuloj abunde.

Kaj dume la urbeto resonadis per ĝojkrioj.

(E1 la novelaro „La Pasko“.) Tradukis Eduard V. Tvarozek.

Esperantisto Slovaka estas riĉenhava 
monata gazeto, redaktata tute en Espe- 
ranto, aperiganta valorajn objektivajn

informojn pri la evoluo en CSR kaj an- 
kaŭ kontribuaĵojn de siaj eksterlandaj 
kunlaborantoj.
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I. Schoon, Nederlando:

Tour de France
(Konkursa biciklado tra Francujo).

Estas novembro 1902. La Franca Asocio de Biciklistoj kunvenis. Henri 
Desgrange riskas konigi sian planon: dum kvin semajnoj bicikle tra 
Francujo, tra regionoj, kien ordinare neniam venas biciklistoj!...

— Do, Ĝu ia rondiro en Francujo? — iu demandis moke. — De kie vi 
havos la konkursajn antaŭveturantojn?... Henri Desgrange tre decide 
respondis:

— Ni sukceisos sen ili!... (Por kompreni la. rimarkigon pri la antaŭ- 
veturantoj oni sciu, ke tiutempe en Ĝiuj grandaj konkursoj ili neniam 
mankis kaj veturado kvinsemajna sen ili „ja estis tro strange de tiu 
sinjoro1 Desgrange“) ...

Oni ridis pri lia plano, kiel en la historio jam ofte pri tiom da pla- 
noj... Ĉe la velocipedfabrikistoj li trovis pli da. kompreno. Ili vidi& 
eblojn en lia plano. Tio ja povos fariĝi „mirakla kariero“ de la. bicikloj! 
Henri Desgrange image jam vidis salte pligrandiĝi la nombron de la 
abonantoj de sia. eldonaĵo „1’ Auto“ (la vero multe superis eĉ liajn pleĵ 
fantaziajn esperojn!)

Henri Desgrange unue studis leĝosciencon, sed eklaboris kiel konto- 
risto en Bordeaux. Siatempe li mem estis fama biciklisto. En la jaro 
1893 en Parizo li starigis la unuan rekordon per velocipedo: 35 km po- 
hore.

Ses jarojn poste li eldonis sportgazeton kaj la 1-an de julio 1903 
en Montgeron (Francujo) eksplodbruis la startpafo de la unua „Tour 
de France“. En ses etapoj oni devis veturi 2500 kilometrojn. Post Ĝiu 
veturparto estis rnulte da ripoztagoj. La gajninto ricevis 3000 orajn 
frankojn. Pro tio, ke oni ne estis certa altiri sufiĉe da konkuristoj por 
la tuta veturo, ankaŭ estis permesate enskribigi sin por memelektota. ve- 
turparto, tagvojo aŭ etapo. En ĉiu etapo estis gajnebla premio. Okaze 
de akcident(et)oj, malbonŝancoj, estis permesite preni alian velocipe- 
don. En la. lasta etapo ĉiu biciklisto havis antaŭveturanton.

Tiuj, kiuj kredis la veturon neebla, eĉ komencis kalumniadon:
— Kiu ja nokte en la malhelo kontrolos, ĉu tiuj reklam-veturantoĵ 

de iu ajn biciklomarko, ne estas tirataj aŭ prizorgataj?

31



Estis multe da laboro por ke bone funkciu ĉio en la unua. „Tour“. 
Ĉiam kaj ĉiam oni devis Ŝanĝi la veturvojon tial, ĉar multaj urbestroj 
rifuzis permesi la traveturon tra siaj urboj. I)u semajnojn antaŭ la unua 
„Tour“ estis nur dek kvin partoprenontoj . . .

Fine Desgrange ŝanĝis la regularon kaj en la tago de la starto ĉeestis 
■sesdek rapidbiciklistoj. Ĉiuj ĉi granduloj portis sur la kapo larĝan kaske- 
don. Ili estis vestitaj en blankaj veŝtoj kaj longaj, nigra.j, glate ĉirkaŭ 
la kruroj premantaj pantalonoj.

Je la 3-a posttagmeze eksonis la startpafo... La nemalpezaj bicikloj 
(ĝis 20 kg) ekmoviĝis .. . Sesdek konkuristoj kun lipharoj komencis 
verki la unuan paĝon de „Tour de France“ ... Per la ĝisnuna kunlabo- 
rado de centoj da famuloj ĉiam aliaj ĝi fariĝis vere intereson katena.nta
libro . . . (Daŭrigota)

Niaj peranfoj
AUSTRUJO: Monda Tribuno, Wien-IX, Rossauerlande 27. Jarabono 15 ŝil.
BELGUJO: S-ro Tousseijn Camille,3o Statiestraat, Jabbeke. Jarabono bfr. 70.—. 
BRITUJO: U.E.A., Heronsgate, Rickmansworth (Herts.) Jarabono 8 ŝilingoj. 
FINNLANDO: Eldono Vilho Setala, Kommandittivhttio. Onnentie 23, Helsinki — Ka.

Jarabono: fmk 250.—.
FRANCUJO. S-ro Jules Coste, Cite du Moulin de-Senlis, Montgeron. (S. & 0.); 

poŝtĉekkonto: C. C. P. 45123 Paris. Jarabono: ffr. 420.—.
HUNGARUJO: Paŭlo Kovdcs Zemen, fervoj-ĉefoficisto, Bekescsaba —- IV, 

Eotvos u 13. Jarabono 17 for.
JAPANUJO: S-ro T. Kurisu, Hannan-cho, Naka 5-23, Abeno-Ku, Osaka.

Jarabono: 300 yenoj.
NEDERLANDO: Esperanto Film-Grupo, Antwerpsestraat 45, Bergen-op-Zoom.

Jarabono: gld. 4.—. 
POLUJO: Zdzislau Glajcar, Poznan — 5, Chwialkowskiego 27/3. Jarabono 380 zl. 
SVEDUJO: Eldona Societo Esperanto, Fack 19071, Stockholm. Jarabono: 5,75 kr. 
SVISLANDO: S-ro Otto Walder, Eigenheim, Romanshorn. Jarabono: svfr. 6,75.

ESPERANTISTO SLOVAKA (adresa: Turĉ. Sv. Martin), Ĉasopis Slov. esperantskeho ŭstavu, vvchadza 
mesaĉne. Zakladatel’ A. Vana. — Redigujŭ: E. V. Tvarozek a zodp. zŭstupca Dr. E. Izŭk.—Predplatne 
na rok Kĉs 70.—, do cudziny Kĉs 80.—, — Ŭĉet Poŝt, sporit,: S-9615, Slov, esperantskv ŭstav, 
Turĉ. Svs Martin, — Novin, vyplatne pov. iR.iad. poŝt pod ĉislom 22.857-1.-1948. Dozorny a podaci 

poŝt. ŭrad Turĉ. Sv. Martin.
ESPERANTISTO SLOVAKA (adreso: T. S. Martin, CSR-Slovakio), organo de Slovaka Esperanto- 
lnstituto, aperas monate. Fondinto A. Vana. — Redaktas: E. V. Tvarozek kaj la respondeca repre- 
zentanto D-ro. Ludoviko Izak. — Abonprezo por eksterlando: 16 respondkupofioj aŭ egalvaloro en 

Esperantaj libroj.
TJaĉiaren — Presejo: TATRAN (KŬS), T. S. Martin.


